
Certificeringsprogrammet 
indeholder:

• To årlige elevseminarer
• Mulighed for gratis 
 EDGECAM licens
• Gratis deltagelse på 
 CustomerDays
• Gratis deltagelse på 
 Edge-Teams konventionelle  
 kurser*
• Information om software 
 updates og andre nyheder
•	 Certifikat	i	EDGECAM	eller 
 SOLIDWORKS
 

* Såfremt der er ledige pladser. Lærlinge og   
	 elever,	der	er	tilmeldt	certificerings- 
 programmet, vil 14 dage inden kursusstart  
 modtage en mail om tilmelding til kurset.

Vi uddanner jeres lærlinge og studerende 
i EDGECAM og SOLIDWORKS så I kan 
bruge jeres ressourcer mere effektivt 
 
Har I ingeniørstuderende, lærlinge i industrien eller 
praktikanter i jeres virksomhed, og ønsker at give 
dem det bedste uddannelsesforløb? 
 
Som kunder hos Edge-Team kan I tilmelde jeres lærlinge 
og	studerende	et	gratis	certificeringsprogram	målrettet	
deres uddannelse. Programmet kan tages i både 
EDGECAM og SOLIDWORKS, og vi sørger for, at de får en 
god forståelse af programmerne, så I undgår at bruge  
interne	ressourcer	og	tid	på	oplæringen.	Certificerings-
programmet giver dem muligheden for at bruge deres 
evner på højere plan, når de er hos jer. 
 
Edge-Teams	certificeringsprogram	er	sammensat	af 
eksperter, og jeres lærlinge og studerende kan gratis 
deltage på elevseminarer og vores konventionelle 
kurser*, samt deltage på CustomerDays. Når de har 
gennemført	programmet	modtager	de	et	certifikat.
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CERTIFICERINGSPROGRAM
TIL LÆRLINGE OG
STUDERENDE



OPTIMER JERES UDDANNELSESTILBUD
Ønsker I at give jeres virksomhed et kvalitetsstempel overfor 
kommende lærlinge og studerende? Elever vælger den virk-
somhed, der kan give dem de bedste muligheder for at styrke 
deres kompetencer og dermed give dem den bedste
uddannelse indenfor CAD eller CAM. Når I tilbyder dem 
Edge-Teams	certificeringsprogram,	giver	I	dem	muligheden	
for at få mest muligt ud af deres tid som lærling/elev/
praktikant.

I får altså en stærk plads blandt eleverne, da I kan tilbyde 
dem	et	helt	særligt,	tilpasset	forløb	med	en	certificering.	Det	
kan I bruge til at vise jeres engagement i at uddanne elever 
i	branchen,	så	I	tiltrækker	flere	målrettede	og	kvalificerede	
elever til jeres program.

“Det har altid været vores mål at bidrage til 
udvikling hos vores kunder og vi har sammensat dette 
forløb til elever og praktikanter for at tilbyde nogle 
særlige fordele til vores kunder, der gerne vil tilbyde 
deres lærlinge den bedste uddannelse              ”Egå   |   Odense   |   Sorø   |   70 200 392   |   info@edge-team.com   |  edge-team.com

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE

Ken Nicolai Ingstrup
CEO, B.Sc.ME
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